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Abstract: Organic carbon content and stable organic carbon iso-
topes were studied in the section across the outcrop of anoxic sedi-
ments situated in the vicinity of Pindula Saddle near Frenštát pod
Radhoštěm (Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czech Repub-
lic). Barremian to lower Cenomanian basinal pelitic deposits of the
Godula development (Silesian Unit of the Western Carpathians)
are exposed here. TOC values in the black shales of the Late Aptian
age are relatively high (3 to 3.5%). The δ13Corg isotopic values of
organic matter in mudstones show positive excursions in the upper
part of the Hradiště Formation (lower Aptian, OAE 1a), the upper-
most part of the Hradiště Formation and the lower part of the
Veřovice Formation (upper Aptian, OAE 1b).

Období křídy je charakteristické celosvětovým rozšířením
pelitických sedimentů bohatých na organický uhlík (Corg).

Zvýšený obsah organického uhlíku v pelitech je zpravidla
interpretován jako důsledek anoxických podmínek panují-
cích při dně sedimentačních pánví anebo zvýšenou produk-
tivitou organické hmoty. Jde o víceméně krátkodobé udá-
losti, které mohou být lokálního, regionálního nebo
celosvětového významu. Celosvětové události se označují
jako oceánické anoxické eventy (OAE). V křídě se obvykle
uvádějí dva hlavní eventy (viz např. Bralower et al. 2002)
označované jako OAE 1 (apt až alb) a OAE 2 (rozhraní ce-
noman/turon). V dnešní době se v rámci události OAE 1
rozlišují dílčí anoxické události, označované jako OAE 1a
až 1d.

Ve slezské jednotce flyšového pásma Vnějších Západ-
ních Karpat je většina spodnokřídových uloženin vyvinutá
v nekarbonátové pelitické facii v podobě tmavošedě zbar-
vených uloženin, které dosahují značné mocnosti (kolem
1500 m). Tmavošedé zbarvení je zde všeobecně pokládáno
za důsledek dlouhodobého dysoxického až anoxického
prostředí. Konkrétní údaje o obsahu Corg ve spodnokřído-
vých vrstevních členech, které se rozlišují ve slezské jed-
notce na českém území, uvádějí Menčík et al. (1983), Kra-
tochvílová et al. (2003) a Skupien (2005). Průměrné
obsahy pro všechny zdejší spodnokřídové vrstevní členy
vycházejí nízké, s tím, že nejvyšší průměrnou hodnotu vy-
kazuje veřovické souvrství (1,66 %). V rámci koncentrač-
ních rozsahů pro uvedené souvrství se uvádí (Menčík et al.
1983) rozpětí 0,58–2,66 %. Skoček a Valečka (1991) do-
cházejí k závěru, že výrazné maximum anoxie je vázáno na
veřovické souvrství (apt). Toto maximum podle jejich ná-
zoru koresponduje s OAE 1. Z pozdějších pozorování
(Kratochvílová et al. 2003) vyplývá možnost korelovat ve-
řovické souvrství s událostí OAE1b.
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Doposud ovšem nikdo neprovedl analýzy izotopů C
(δ13C). Z tohoto důvodu byl vybrán již dříve zdokumento-
vaný profil Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (Skupien
1997, Kratochvílová et al. 2003), který reprezentuje sedi-
menty svrchního barremu až albu.

Profil pod sedlem Pindula

Profil reprezentuje soubor přirozených výchozů ve dně
a v březích levostranného přítoku říčky Lubina, stékajícího
z v. svahu kopce Kyčera, pod sedlem Pindula u Frenštátu
pod Radhoštěm (obr. 1, Skupien 1997, 1999, Kratochvílo-
vá et al. 2003). Celková mocnost složeného profilu obnáší
272,5 m (obr. 2). Stratigrafické vyhodnocení profilů vy-
chází z nálezů amonitů (Vašíček 1981) a z vyhodnocení ne-
vápnitých dinoflagelát (Skupien 1997, 1999).

Zpracovávaná část profilu začíná 1300 m v. od kóty
875 m (Kyčera) ojedinělými výchozy hradišťského souvrs-
tví (Eliáš et al. 2003), tvořeného šedými, rezavě navětralý-
mi slabě vápnitými jílovci až prachovci (vzorky L13–L10).
Stratigraficky úsek odpovídá svrchnímu barremu. Vzhle-
dem k monotónnímu uložení vrstev a zcela jasné stratigra-
fické sukcesi podle zjištěných dinoflagelát (Skupien 1999)
soudíme, že jednotlivé výchozy na sebe navazují, a lze
předpokládat, že jde o souvislý profil.

V pokračování nad cestou z Frenštátu pod Radhoštěm do
Rožnova pod Radhoštěm profil pokračuje rezavě navětrá-
vajícími tmavošedými nevápnitými jílovci a prachovci
hradišťského souvrství (vzorky L15–L17). V nejvyšší části
o mocnosti 7 m byly odebrány vzorky PIN1–7. Podle di-
noflagelát i amonitů (Vašíček 1981) se stratigraficky jedná
o nejvyšší spodní a svrchní apt. Na základě terénních pozo-
rování a rovněř biostratigrafie je možno v úseku metráží
–10 až –20 m předpokládat dislokaci. V nadloží následuje

profil sazově černých jílovců až prachovců veřovického
souvrství o mocnosti ca 40 m. Z tohoto souvrství byly ode-
brány vzorky PIN11–44.

Nejmocnější částí (ca 180 m) je výchoz zelenošedých,
místy až černošedých skvrnitých slabě vápnitých a neváp-
nitých prachovitých jílovců lhoteckého souvrství. Celko-
vě bylo ze lhoteckého souvrství analyzováno sedm vzor-
ků (PIN49, PIN52, L31, 34, La2, 6, 8). V nadloží se
objevuje mazácké souvrství tvořené červenohnědými
a zelenošedými nevápnitými jílovci s ojedinělými polo-
hami jemnozrnných pískovců (vzorky La8 a La9). Podle
přítomných dinoflagelát reprezentuje lhotecké souvrství
celý alb.

Metodika

Celkově bylo z této lokality zpracováno 23 vzorků. Obsahy
organického uhlíku (TOC), stejně jako charakteristika
změn poměrů izotopů C v organické hmotě (δ13Corg), byly
měřeny na vzorcích jílovců.

Měření TOC odebraných vzorků jílovců bylo provedeno
na Institutu geologického inženýrství VŠB – TU Ostrava
na přístroji EuroEA 3000 (Eurovector Elemental Analy-
zer). Izotopy C byly měřeny v laboratořích České geolo-
gické služby v Praze. Hodnoty byly přepočteny k standar-
du VPDB (Vienna Pee Dee Belemnite).

Vzorky k mikroskopickému vyhodnocení organické
hmoty v jílovcích byly zpracovány standardní metodikou,
tj. rozpouštění v HCl, HF a následné sítování. Pro kvantita-
tivní analýzu složení organické hmoty byly částice rozdě-
leny do následujících skupin (Batten 1996): amorfní černé
částice (zaoblené černé částice), černé hranaté částice, hně-
dé částice (hnědá hmota rostlinného původu), žluté částice
(kutikuly rostlin), pylová zrna, spory, řasy a foraminifery.
Z každého vzorku bylo v ploše preparátu spočítáno 1000
organických zbytků. Složení organických facií umožňuje
interpretovat povahu a původ organické hmoty.

Dosažené výsledky a diskuse

U odebraných vzorků (23 vzorků) byl určen obsah organic-
kého uhlíku (TOC), poměr izotopů organického C (δ13Corg)
a složení organické hmoty (obr. 2, 3). Vyhodnocení obsahu
organického uhlíku v rozsahu vzorků PIN01–52 bylo již
dříve publikováno v práci Kratochvílové et al. (2003).

Z provedených analýz na obsahy organického uhlíku vy-
plývá, že v jílovcích hradišťského souvrství se obsahy TOC
pohybují kolem 1,5–2,5 %, což odpovídá zvýšeným hod-
notám obsahu organického uhlíku oproti zbylé části spod-
nokřídových sedimentů slezské jednotky (Kratochvílová et
al. 2003). Obsah výrazně stoupá do nadloží, a to s nástu-
pem veřovického souvrství. Hodnoty obsahu uhlíku stou-
pají ve veřovickém souvrství (TOC 3,52 % ve vzorku
PIN11). Obsahy TOC ve spodní části veřovického souvrství
se pohybují, s občasnými menšími odchylkami, ve vyso-
kých hodnotách kolem 3–3,5 %. Kolem 30 m nad bází ve-
řovického souvrství obsah TOC klesá na úroveň ca 2 %.
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Obr. 1. Situace lokality Pindula.



V uloženinách, které považujeme za bázi lhoteckého sou-
vrství, klesají hodnoty k 1 %. Tato hodnota se nemění ve
lhoteckém či mazáckém souvrství.

Hodnoty δ13Corg se pohybují v rozmezí –23 až –25 ‰; ma-
ximální hodnoty nabývá křivka v místě odběru vzorku
PIN04 (–23,33 ‰), který byl odebrán v hradišťském souvrs-
tví, stratigraficky přináležejícímu vyšší části svrchního aptu
(amonitová zóna Nolani, Vašíček 1981). Minimální hodno-
ty (–25,95 ‰) nabývá křivka na sedimentačním rozhraní ve-
řovického a lhoteckého souvrství, v místě odběru vzorku
PIN49. Stratigraficky se toto rozhraní nachází pod hranicí
aptu a albu. Jak vyplývá z mikroskopické analýzy, organic-
ká hmota je převážně terestrického původu, což znamená, že
analýza izotopů C odráží změny v rostlinné hmotě.

První výrazný posun δ13Corg ke kladným hodnotám je
v místě odběru vzorku L15. Vzhledem k předpokládané

stratigrafické pozici podle dinoflagelát předpokládáme pří-
tomnost anoxického eventu OAE1a. Jak uvádějí Bralower
et al. (2002), posun δ13C jak v karbonátech, tak v organické
hmotě směrem ke kladným hodnotám je možno spojovat
s nástupem OAE. V místě nálezů amonitů (PIN01) je trend
křivky prudce stoupající a zde se také nachází místo s ma-
ximální hodnotou δ13Corg. V místě hranice hradišťského
a veřovického souvrství křivka lehce klesá a na bázi si ze
začátku udržuje téměř konstantní trend, který se v místě
vzorku PIN21 náhle mění na klesající. Tento vývoj je za-
končen na hranici veřovického a lhoteckého souvrství na
hranici apt/alb, kde se také nachází minimum křivky, končí
sedimentace tmavých nevápnitých prachovců a začíná se-
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Obr. 3. Složený profil se složením organické hmoty.

Obr. 2. Složený profil s křivkami obsahu uhlíku (TOC) a izotopického
složení uhlíku (δ13C).



dimentace šedých skvrnitých nevápnitých prachovců.
V místě litologické změny sedimentace se také vyskytuje
hranice svrchního aptu a spodního albu. Úsek vzorků
PIN01–17 je opět možno korelovat s nástupem OAE,
v tomto případě OAE1b. Tento event nastupuje na konci
amonitové zóny Nolani (Herrle et al. 2004), což je na na-
šem profilu korelovatelné s výskyty amonitů odpovídají-
cích dané amonitové zóně (Vašíček 1981). Výsledky zís-
kané ze složení izotopů C jsou srovnatelné s profilem Roter
Sattel ve Švýcarsku, kde byly sledovány izotopy v karbo-
nátech. V případě OAE1a i OAE1b je sledovatelný stejný
trend křivky, tj. výrazný posun ke kladným hodnotám
(Strasser – Caron – Gjermeni 2001).

Složení organické hmoty (organické facie, Batten 1996)
je zobrazeno v procentuálním plošném grafu (obr. 3). Ve
vzorcích se vyskytují černé zakulacené částice, černé pro-
dloužené částice, hnědé částice, žluté kutikuly, řasy, pylo-
vá zrna a spory. Foraminifery se v odebraných vzorcích na
profilu Pindula nenacházejí, resp. nebyly pozorovány.
Z hlediska celkového hodnocení jsou ponejvíce zastoupe-
ny černé zakulacené částice odrážející redepozici a oxidaci
organického materiálu, následují černé prodloužené části-
ce, dále žluté kutikuly, hnědé částice, řasy, spory a nakonec
pylová zrna. Ze zhodnocení organického materiálu vyplý-
vá dominance pozůstatků suchozemských rostlin (Batten
1996). Náhlá změna je patrná u veřovického souvrství, kde
stoupá podíl hnědých částic, což je pravděpodobně dáno
rychlým pohřbíváním organické hmoty, která nemohla být
rychle oxidována.

Závěr

Obsahy TOC jsou ve veřovickém souvrství vysoké. Začí-
nají hodnotami 3,21 % a 3,52 %. Do nadloží, ve směru
k bázi lhoteckého souvrství, procentuální obsahy TOC po-
zvolna klesají, stejně jako jsou tyto hodnoty nízké v podlo-
ží. Změna v obsahu organického uhlíku je korelovatelná se
změnou poměrů izotopu δ13Corg v organické hmotě, která je
především terestrického původu. Tento poměr se výrazně
posouvá ke kladným hodnotám v přechodné části mezi hra-
dišťským a veřovickým souvrstvím.

Vysoké hodnoty TOC a změny δ13Corg v organické hmo-
tě na profilu pod Pindulí a jeho stratigrafická pozice na-
svědčují anoxické události, kterou lze srovnávat s oceán-
ským anoxickým eventem OAE1. Podle současných
poznatků je v rámci vyšší části hradišťského souvrství
možno identifikovat událost OAE1a, která je spojována

jen se spodním aptem pod názvem Selli event. S ohledem
na doloženou stratigrafickou pozici veřovického souvrství
a jeho anoxického eventu na profilu pod Pindulí, která od-
povídá nejvyššímu aptu, lze uvedenou událost spojovat
s událostí v rámci OAE1b, tedy s událostí pojmenovanou
jako Jacob event.

Práce na výzkumu byly realizovány v rámci vědeckého záměru
MSM 61989100 19 DeCOx procesy a interního grantu HGF
VŠB-TU Ostrava.
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